“Ja, twijfel…of nee”

Jaarlijkse Bijeenkomst BeterKeten

Stand Up Musician Bart Kiers
Meten = weten en als we samen beterketen
innoveert u wetenschappelijk met ons mee
langs grote data velden
waar nieuwe wetten gelden
en je je allergie kunt verdoven met een spray
Welkom in Sjarlottes huis, slechts een kwartiertje te laat…
7 jaren BeterKeten al, in ’t belang van de patiënt en ’t gaat
vanavond via gezamenlijke handen…zónder tafeltje graag…
levensgevaarlijk!! dus verder níet gebruiken vandaag!!
in een complex speelveld, wordt er van drie kanten geschaakt
langs ontschotte lijnen en belangen en óók Gorinchem bewaakt
de keten, en meten is weten, op naar succes met dubbel S
Marlise is de nieuwe BeterKeten baas, oh yes!!
Caroline en ’t Schildklier Netwerk samenwerking rondom wetenschap
met wetenschapsraad en impactstudie, laag calcium enzo. De map
vol behandelschema’s, algoritmes en prospectief onderzoek
en we zijn té voorzichtig na en in de andere hoek.
Schildklierhormoonstudie..inform-trial..en ook DCE
welke behandeling moet je kiezen, tja, heb ook gééén idee
hoeveel bijwerkingen wil je? Doe je wel wat of nog even niets
een soort “virtual behandeling” DCE da’s ook een mooi iets.
Sanne, vers uit de file…Cardiobese, meer dik dan dun
dus meer maagverkleining, 12,8% obesitas, dikke hartspier en een
vroége signaliering kan helpen..hoog BMI, cardiaal blanco
onderzoek. Na maagverkleiningsjaartje terugkomen enzo
Resultaten zijn goed! En de inclusie controlegroep bijna klaar
iemand nog vrijwilliger worden? Mevrouw van 65, daar??!
Geertje en haar Allergie Netwerk in 1e en 2e lijn én allergie
maar dan de échte allergie, beetje snotteren, dat telt dus nie
subcutane injecties, uuuhh en vervolgens dus immunotherapie
met regiovisie, transitie naar 1e lijn en projectgroep die
Ketenzorgpad, nascholing, platform én pilot voor POKERstudie
PGO, VIPP, allergie-netwerk.nl, samen beter, minder allergie.
Ik woon in de achterhoek..hoop pollen..ik wil ook wel zo’n app
wie weet dat ik ook nog wel wat therapietrouwe inclusies heb…
Corinne van de RIVAS Zorggroep, samenwerking verticaal!
De zaal heeft van RIVAS gehoord, poeh, gelukkig haar, ’t verhaal
RIVAS in groot werkgebied, met missie, beste netwerkzorg!
Duurzaam en betaalbaar en de strategische ambitie staat borg.
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Maar de reis van de oudere moet via netwerksamenwerking
Design of a triple Aim Enterprise…uuhh…ching…
kwaliteit als medicijn! van volume naar waarde, klinkt goed
en de zorgkosten nemen af..dus hé, verticaal succes in overvloed.
Nazorg kwetsbare ouderen, zinnige zorg Award nominatie
en de ELV capaciteit up to date online, mooi toch of nie??!
transmurale zorgbruggen, ouder-kind zorg, HNHC
juiste zorg op juiste plaats en moment in netwerk…hoppetee!!
Meten = weten en als we samen beterketen
innoveert u wetenschappelijk met ons mee
langs grote data velden
waar nieuwe wetten gelden
en je je allergie kunt verdoven met een spray
oh… en ook qua eten is meten als weten en de keuze van rij
2e keer wél langs gehaktballetjes…maag ook weer blij
Prostaatpitch..weg honger..toch jammer…prostaat centraal
leren van elkaar & complicaties Anser! Goed verhaal
Presto: acute herseninfarct en katheterbehandeling
even goed onderzoeken ín ambulance…lijkt me best ’n lastig ding
maar uiteindelijk alle gegevens in een online-app
om levens te redden of te behoeden voor blijvende handicap
Michel over IC-behandeling en complicaties erna
en post-IC-syndroom, je zult ’t maar hebben ja
nou…onderzoeken dus! wat kunnen we eraan doen
Beterketen, beter weten, en ûhh en een beetje poen!!
Door naar Wiro Niessen, Big data is watching you!
na een énorm leuk filmpje, Beterketen, moet u weten, Yeah you too!!
en de plumber? Die mogen we niet zien, zag er wel lekker uit
maar hé pas op hè, Big data…o ja… vooruit
Artificial Intelligence en Medical Imaging.. complex
als ons eigen visuele system, tot zover niks geks
Anything you can do AI can do better..dáág Radioloog
of valt het wel mee?? AI don’t know is het betoog
dus omarm AI, sloop de data-silo’s en genees precies!
Nauwkeuriger meten, beslissen, behandelen is het devies
Vroegdetectie & voorspelling dementie…includeren in studie
met een hoop data en hoop geduld én ene vrein MRI
Genetische en beelddata terrabites, twee scans op elkaar
en diffusiescans, en ene ijsrots onder water als gevaar
alle data bij elkaar en geanalyseerd, dus ’n hóóp brein
ddat gebruikt kan worden op ’t juiste moment, da’s fijn
Baanbrekend voor radiologie, datavoorspellingenbank.nl

voor bijvoorbeeld “laaggradige gliomen”, u kent ze wel!
Machine learning, nauwkeuriger dan radioloog, dus tóch
Daag Radioloog! AI there you are…en wat dan nog?
Nog wat algoritmes en open source platformen bouwen, hoppetee
plaatjesherkencompetitie na neurale netwerk en idee.
Neuronenconnecties trainen, nieuw plaatje, dat tot kat leidt
uuuh, Oké Wiro, mijn algoritme is het effe helemaal kwijt!!
Deep imaging, auto besturen, via neuraal netwerk
van ruwe data naar uitkomst, end to end..lijkt me sterk
Big Data gaat ons helpen, dus verzamel!! Doet u mee?!
Alles op de mail naar Wiro!! Hoppetee
Meten = weten en als we samen beterketen
innoveert u wetenschappelijk met ons mee
langs grote data velden
waar nieuwe wetten gelden
en je je allergie kunt verdoven met een spray
Wietske doet Kahoot, stem mee…stelling één!
een heule lange! Doe dat muziekje er maar in, alleen
géén schuilnamen mensen, de helft van zorg binnen 10 jaar
op afstand geleverd? Lekker oneens met elkaar
Martin vindt dat ’t klopt, legio voorbeelden dat ’t kan
zet de knop om, nou..wie tegen? Bas? 20 jaar wel? Goed man
Tekst en uitleg kan niet op afstand, persoonlijk graag!!
Patricia gelooft het wél! Een combi..beetje vaag..
Zorgverzekeraars? Zilveren Kruis, natuurlijk vóór!!
Het moet natuurlijk wel allemaal betaald worden hoor
Preventie!! Big Data!! Iemand anders in de zaal??
samen BeterKeten waardegedreven zorg! Goed verhaal!
Iddo zegt nee vanwege budget, dat mag, wat je wil,
de helft van wat hij nu doet is niet nodig, ik houd me stil.
Nog even stemmen zónder praten..uuhh Oké
Big Data vervangt dokter: NEEEE
Meten = weten en als we samen beterketen
innoveert u wetenschappelijk met ons mee
langs grote data velden
waarover ze ons vertelden
(toekomst) beetje zin in?? Stem ja..twijfel..of nee

